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Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 7/roč.V
červenec 2013

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

na tel.
číslo

redakce@maloStranskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

902 11 30

www.malostranskenoviny.eu

PROSTRENY
STUL

Malostranské
servírky

Mimořádně vydařené
sousedské setkání na
Maltézském náměstí

Foto: Martin Cibulka

Miss
p š t ro s

RECEPČNÍ ROMANA

z hotelu U tří pštrosů (Dražického nám. 12) podává vídeňskou kávu za přiměřených 90 Kč.

KDO JSEM?
Maltézské náměstí v srdci
Malé Strany ozdobil dne
19. června stůl dlouhý 60
metrů. Více str. 6 a 7

Bydlela na Kampě a její muž
se jmenoval Jan. Více str. 11

inzerce
inzerce

REALITY Malá Strana

Zahrádka otevřena!
Bar, ve kterém se pořád
něco děje.

Prokopská 8, Malá Strana, Praha 1
www.napabar.cz •Více info na str. 3

REKOSTAV 1

Rekonstrukce a stavby
Malování bytů,
sádrokartonářské práce,
rekonstrukce bytů,
vyklízení a opravy
domovních prostor.
Volejte: 733 605 340,
604 863 002

Ing. Daniel Kotula
Pronájmy, prodeje,
odhady
Tel.: 739 343 871
Za rok 2013 jsem na Malé Straně
pronajal 13 bytů a 2 prodal,
rád se ujmu i Vaší nemovitosti.
Neváhejte mě kontaktovat!

Poliklinika
na Národní

Protože na zdraví záleží
MUDr. Martin J. Stránský, ředitel
www.poliklinikanarodni.cz
Národní 9. Tel.: 222 075 120

Více info na str. 3

Stylová pivnice
v srdci Prahy

Nepasterovaná a neﬁltrovaná piva z Valašska
Výjimečná a lahodně působící
přírodní piva za jedinečnou cenu.

LÉTO S DESÍTKOU

10° světlý BON 0,5 l za 25 Kč
12° WEISSBIER 0,5 l za 29 Kč
14° RUBÍN tmavý speciál za 0,5 l za 29 Kč
KRÁSNÉ UBYTOVÁNÍ V PRAZE NA HRADČANECH
OD 650 Kč. VÍCE NA: www.hotel-praha-zlate-jablko.cz
Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Tel.: +420 576 501 131 www.valasska-pivnice.cz

Zde muže
být váš
inzerát!
Letní dárek
sleva inzerce 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

Noviny, které si píší čtenáři sami
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

28°C

ČERVENEC: Bude velké
vedro, tak si nezapomeňte
nasazovat pokrývku hlavy.

Důležité
telefony

Obecné informace:...................11 88
Policie:..........................................158
Záchranka: ....................................155
Hasiči:..........................................150
Policie ČR (Malá Strana), služba
24 hodin denně:...........974 851 730
Vedoucí:.......................974 851 731
Městská policie odd. Malá Strana,
Letenská 23:......................257 533 117

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Jak udělat bílý led

Utluč čtvrt libry pěkného
cukru na mouku a prosej ho (tak se to musí stát
na každý led), pak ho
dej na šáleček, přidej...
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

400

lidí přišlo na akci
Prostřený stůl
na Maltézském
náměstí.

Úvodník

Čtenář reportér
Buďte ve střehu! Když si všimnete něčeho
pobuřujícího, hned nám pošlete fotku
na adresu redakce@malostranskenoviny.eu
V podloubí na Malostranském
náměstí 1 (tam, co byla mlékárna) se teď prodávají hot dogy.
Na sloup podloubí si dali tuhle
Bratwurst - hrůzu.
Foto poslal Petr Šimůnek
z Nerudovy ulice

Letenská ul. - Thurn Taxisův palác si pronajme
na 15 let An

Kellyho turnaj v mariáši
vyhrála opět paní Hana

Paní Hana
(uprostřed
s 1. cenou: vínem)

Žhavá anketa Malostranských novin

Jak čelit horkým letním
Chvála
občanské dnum na Malé Straně?
společnosti

K

dyž stůl, tak prostřený. V dnešní době
politického kvasu,
kdy se premiéři střídají
častěji než sucho a povodeň, díky za každý čistý
ubrus.
Jsou zkrátka důležitější
věci, než jestli je parlament rozpuštěný nebo
vypuštěný, případně kdo
koho kdy přehlasuje a co
z toho bude mít.
Stůl, nečekaně prostřený
v polovině června na Maltézském náměstí, toho byl
jasný důkazem. Proč, zjistíte na stranách 6 a 7.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Malostranských
novin, 775 949 557



Pište si tyto
noviny sami. Články
posílejte na adresu:

redakce@malostranskenoviny.eu

Pavla
Michálková

Roman
Vopička

Drama s kočk

Jak restaurant Kampa

Kočky, které se před povodní zaběhly do
nedalekého restaurantu Kampa Park,
čekal hodně drsný přístup. Odtud je prý
provozovatel ihned deportoval do útulku. Údajně rušily zahraniční hosty.

Kde to je

Jánský vršek - Ona snad
umí čarovat! IX. mariášský turnaj U Magistra
Kelly opět vyhrála paní
Hana, když porazila 10
mužů (a jednu ženu). Druhý skončil pan Slávek (dostal sud piva z pivovaru
Heineken) a třetí pan Havlíček, který získal houby s octem jako cenu.

Zpravy

David
Meixner

Módní návrhářka,
SOPMSH

Kafírna
U sv. Omara

Manažer
Baráčnické rychty

„Nákupem
letních hadříků
v našem
obchůdku, je tam
chládek.“

„U mě u okýnka
se sklenkou
dobře vychlazeného bílého.“

„Doporučuji
dobře vychlazené Svijany ve
stínu Baráčnické rychty.“

Anna Marie
Höppnerová

Petr
Burgr

Zuzana
Kopečná

Mluvčí mladé
generace

Místopředseda
SOPMSH

Prezidentka
Nadace Artevide

„Odjet k moři
a myslet na
to, jaké je tam
u nás asi horko.“

„Nejlépe najít
klidný kout ve
Vojanových
sadech.“

„Chodit po
místních
podnicích
a pít chlazené
nápoje!“

Kampa - Uvádíme dopis
čtenářky, rozzlobené majitelky koček.
„Dobrý den, jsem z poslední
rodiny opouštějící proti své
vůli dům Na Kampě 8, ten
u restaurace Márnice.
Před povodněmi se nám při
stěhování zaběhl černobílý
kocourek Damiánek, který byl oblíbenou atrakcí turistů i Márničáků. Chodili
jsme s ním po Kampě (my
napřed, on běhal za námi
ve stínech). Pak jsme začali
postrádat i ani ne roční kočičku Prachovku. Spolu
s třetí kočkou Kopičkou
jsme tedy chodili po Kampě, hledali a ptali se.
Šok nastal s odpovědí číšnice z Kampa Parku - že
inzerce

všechny kočky, které se
v podniku objeví, odchytávají do klecí a odvážejí. Pan
manažer, pravděpodobně
autor či spoluautor tohoto
evilplanu, mi rázně vysvětlil, že si hosté nepřejí kočky
mezi stoly.
To, že v baráku žijeme přes
20 let vždy s kopou koček
a to, že kočky jsou tak charakteristické ke staré Praze,
a Kampě zvlášť, už nikoho
nezajímá. Pro naše kočky
jsme si dojeli, ale co všechny ty ostatní?
Sára Valová (dívka kouřící z okna nad Čertovkou)
Stanovisko vedení restaurantu Kampa Park se nám
nepodařilo zjistit.

D
č

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

očkami nad Čertovkou
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Dívka ze str. 3
Ještě
prcka,
miláčku?

mpa Park deportoval kočky do útulku

Foto: Youtube

Dopis
čtená ře

Restaurant Kampa Park
(pohled z Karlova mostu)

Rok
1913

ště

BYSTRÁ KVĚTA
z Vlašské ulice, neúnavná
bojovnice za práva mužů.
Doma chodila výhradně
v převleku za telefonistku.

Malý oznamovatel
Hledala své
kamarády

Kopička

Odvezen
do útulku

Též deportace
z restaurantu do útulku

Damiánek

Prachovka

inzerce

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

29 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

Zahrádka otevřena!

www.restaurant-uglaubicu.cz

Tel.: 774 33 66 35
www.napabar.cz

napabar@gmail.com ▪ www.facebook.com/NapaBar

Pohodlně, bezpečně, spolehlivě
za 3000 Kč, vozem vyšší
střední třídy. Pro stálé zákazníky
možná sleva, věrnostní bonusy,
dárkové certiﬁkáty.

Volejte:
777 122 009

Poliklinika na Národní
MUDr. Martin Jan
Stránský MD, ředitel
Polikliniky na Národní,
odpovídá na vaše dotazy:

Vážení a milí spoluobčané!

Prokopská 8,
Malá Strana,
Praha 1

Praha - Brno a zpět

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ
V MALOSTRANSKÝCH NOVINÁCH
Protože je na rozdíl od jiných novin
lidé čtou. Náklad 10 tis. výtisků měsíčně
do schránek bytů a firem na Malé
Straně. Po celé Praze je přes 50 odběrních míst. Čtenost je odhadována na 40
tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
Mateřská školka HaFík
Pro děti od 2 do 6 let.

Letní herecká dílna
Děti od 6 do 15 let.
Termín 26. - 30. srpna.
Kurzy kresby
a olejomalby
Pro mládež a dospělé.
Během celých prázdnin
2x týdně 3 hodiny.
HaF studio, Ostrovní 16
Přihlášky a dotazy
e-mailem: haf@hafstudio.cz

www.hafstudio.cz

Všichni doufáme, že
teplé počasí přijde
a nějakou dobu vydrží.
S tím ale souvisí nezapomínat na velmi důležité dodržování pitného
režimu, a to nejen při
fyzické zátěži, ale i při posezení na slunci
a dokonce i ve vyhřátém bytu! I když i mě to
mrzí, musím upozornit na to, že pití dobrého
piva nebo vína na příjemné zahrádce vlastně
vede k dehydrataci, takže je třeba zajistit příjem zároveň i nealkoholické tekutiny.
Pro další dotazy:
U nás najdete propoliklinika@narodni.cz fesionální zdravotní
péči poskytovanou 22
Poliklinika na Národní, odborníky různých
Národní 9, 110 00
oborů včetně odběroPraha 1
vé stanice.
Jsme tu pro vás.
Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

redakce@malostranskenoviny.eu

● Josefská - Prvňáčci
z Malostranské ZŠ připravili v půlce června pro
své rodiče, sourozence,
babičky a dědečky literární pásmo.
● Kampa - Hrůza! Pod
Karlovým mostem vyplavala dne 22. 6. mrtvola
muže. Práci policie komplikovaly zástupy zvědavců, turisté si navíc
všechno fotili z mostu. Policie tedy musela na místě
nálezu postavit stan, aby
měla klid. Zatím není známa příčina smrti muže,
ani jeho totožnost.
● Malá Strana - To je ale
filuta! Podvodník s byty si
vodil své oběti přímo na
radnici. Obelstil je falešným razítkem a podpisem starosty. Pořádal
dokonce i prohlídky bytů,
klíče si zřejmě pořídil od
dělníků při opravách.

Válka o Kafírnu: Tak
konečně příměří!
Psí víno před
ostříháním

Psí víno
po ostříhání
Roman
Vopička

G

ratulujeme! Po třech
měsících peripetií
nastavuje Společenství vlastníků jednotek
v domě Tržiště 11 svou příjemnější tvář.
Po společném jednání a domluvě o vzájemném respektování s provozovatelem Kafírny Romanem Vopičkou nastavá pravděpodobně období příměří.
Ohledně popínavé rostliny bylo domluveno, že rost-

la poměrně divoce a bude
udržována ve svém přijatelnějším tvaru.
Přikládáme dopis souseda Kafírny:
„Mám pavlač přímo nad
toaletou Kafírny, okna
pár metrů nad jejím
vchodem. Občas mi tu
někdo o půlnoci zahaleká.
Občas mi dokonce kafírenský zbloudilec i zaklepe na dveře. Tohle všechno ale rád podstoupím:
inzerce

Mám totiž přímo pod
nosem skvělou kavárnu,
provozovanou bezva lidmi. Můžu kdykoli zajít na
skleničku, poklábosit...
Tohle dělá onoho ducha
místa. A bez něj by tu
byla jen další navoněná
Potěmkinova
vesnice,
umělohmotné sídliště bez
kusu poezie.“
Ondřej Palouš,
nájemník bytu č. 3,
Tržiště 367/11

Staropramen 1,5 l

SLEVA

20 % za 20,90 Kč! 16 % za 32,90 Kč!
NOVINKA
Zvyšujeme slevu zákaznických karet
Vacek Bio-Market z 5 % na 10 %
pro všechny držitele.
Kromě tabákových výrobků a kolků.
Novou slevu si lze zařídit u paní
vedoucí Ajšmanové.
Své návrhy a připomínky zasílejte na
vacekobchod@seznam.cz

Těšíme se na vás!
Tým prodejny
Vacek Bio-Market

Adresa: Mostecká 3, Malá Strana
www.biomarket.cz

Adresa:
Tržiště 3, Malá Strana
Telefon: 728 939 872

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

AKCE ČERVENCE:

SLEVA

&

Otázky
odpovědi

Vopička ostříhal psí víno a bylo to

13 let

Krušovice plech 12°

Na otázky
čtenářů
odpovídá:
Oldřich
Lomecký,
starosta

Dobrovol. platbu za výtisk
Malostranských novin

1) Napište textovou
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Mn tric

et

Slavné
topoly

Proč se rozhodlo
a pak zrušilo
kácení topolů
na Kampě?

Pane starosto,
proč se rozhodlo, že se
nebudou kácet topoly na
Kampě?
Odpověď starosty:
Osm topolů na Kampě,
před Komunitním centrem Kampa, je dlouhodobě ve špatném stavu.
Jedná se o stromy, které
jsou přestárlé a v minulosti byly ošetřeny prořezáním. Dendrolog po
povodni opět tyto stromy prohlédl a nezjistil
výrazné zhoršení vlivem
povodně, nicméně stále platí jeho doporučení
o odstranění těchto stromů. Vhodné je však kácet v době vegetačního
klidu. A to i s ohledem na
hnízdící ptáky. Z tohoto
důvodu bylo upuštěno od
jejich okamžité likvidace, ale bude pořeba k ní
v dohledné budoucnosti
přistoupit a nahradit tyto
stromy novými.
Posílejte své otázky
na známou adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište esemesku: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU.
Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Sluchově postižený ●Hudební
agentura Václav Patzak, Havelská
46/186 hledá ženu bez RM PRODUCTION na- 12, P1. Tel.: 725 773 290,
závazků. Vlastní bydlení bízí hudbu všech žánrů elkader@seznam.cz.
mám. Nemám s kým jet na pro nejrůznější příleži- ●Senior hledá místo.
výlety, dovolenou. Jen váž- tosti: narozeniny, svatby, Schopný organizátor, UK,
ný vztah. SMS prosím zasí- firemní akce, restaurace, AJ, RJ. Zkušenosti v publejte na tel. č. 776 461 007. hotely. Tel.: 604 892 103. licistice a marketingu PR.
●Prodám hrob na hřbi- ●Nabízím úklid bytů Tvorba a zprac. informací
tově Malvazinky. Cena do- a kanceláří, spolehlivost na nejvyšší úrovni. Tel.:
hodou. Tel.: 737 682 865.
a praxe. Tel.: 777 697 291. 731 831 128.
●Nabízím hodiny kon- ●Masáže Patzak. Ce- ●Malování bytů, sádrodičních jízd v autě. lostními masážemi a do- kartonářské práce, reKontakt na emeritní- tekovou terapií odstraňu- konstrukce bytů, vyklího vedoucího autoškoly ji bolesti svalů a kloubů, zení a opravy domovních
(s 25letou praxí). Tel.: ale jiné nepříjemné po- prostor. Tel.: 733 605
604 678 230.
city, docházím i do bytů. 340, 604 863 002.

Foto: Martin Cibulka

Velké zprávy
z Malé Strany

Zpráavy

Foto: Ondřej höppner

telefon redakce: 775 949 557

Foto: Archiv Romana Vopičky

4

5

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpráavy

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111

Foto: Ondřej Höppner, www.praha1.cz

Střelecký ostrov pod vodou,
teď je třeba začít znovu

Pracovník
měsíce

ČERVENEC

Do této rubriky nominuje
veronika.blazkova@praha1.cz
TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA

1

Danuše
Klementová

Zatopený
Střelecký
ostrov

Pokladní,
oddělení hospodářské správy

Usměvavá paní pokladní, která peníze přijímá
i vydává, a to v 1. patře
radnice, kde se často stojí
dlouhé fronty. Její práce
je o zodpovědnosti a ona
ji zvládá na výbornou.
Chcete udělat radost kolegovi z práce? Pošlete jeho
nominaci do této rubriky!
posta@praha1.cz

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

Bezmocný
bagr
Výtah pro
vozíčkáře

Starosta
Díky,
Lomecký
zátarase
při povodních

T

o je škody! Během
povodní voda zcela
zaplavila Střelecký
ostrov, tak tak, že proud
nestrhl bagry.
Opravy ostrova byly těsně
před dokončením. Zbývalo jen dokončit chodníky
a osadit nové stromy.
Povodeň poškodila i dvě
nová dětská hřiště, osvětlení a zázemí Střeleckého

ostrova. Stavbu měla na
starosti firma Swietelsky. Škody prý budou
hrazeny z pojistky firmy,
jsou však menší, než se
původně zdálo.
„Protipovodňové zábrany a další opatření, vybudované v minulých letech, nás spolu s příkladným nasazením řady
profesionálů i dobrovol-

DŘÍVE & DNES

níků, včetně našich dobrovolných hasičů, ochránily,“ prohlásil šéf krizového štábu a starosta MČ
Praha 1 Oldřich Lomecký,
který se sám aktivně zúčastnil zásahu.
Například na náplavce
na Kampě byly zábrany
stavěny sice na poslední
chvíli (hasiči se brodili po
kotníky ve vodě), ale díky

nim byly škody jen velmi
malé. Park Kampa pak
byl více než týden zavřený (podle některých zbytečně dlouho).

Víte, že...
Čertovka byla během
záplav vypuštěna, ale
plnila se vodou kvůli
silnému dešti.

Nová videa
na TV Praha 1

Nenechte si ujít nová
svěží videa v internetové
televizi Městské části
Praha1. www.praha1.tv

Pražský hrad (pohled od Kajetánky)
Dnes

Foto: Martin Cibulka

1945

TV Praha 1
www.praha1.tv

Kde to je

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:

VŠIMNĚTE SI: Chybí socha sv. Václava (zůstal jen podstavec) a zmizela i mříž do Kajetánky.

redakce@malostranskenoviny.eu
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Prostřený stůl na Malté
redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Zpráavy

Hospody, kavárny a vinárny z blízkého okolí sne

„Podařená akce, žádná teatrální hudba, ani únavně dlouhé
projevy. Dobře zorganizované. Tak to tady má žít,“ řekla jedna
z náštěvnic akce II. Prostřený stůl na Maltézském náměstí.
Vskutku, byla to velkolepá oslava občanského soužití a sousedské sounáležitosti. Pořádalo ji o. s. KampaNula.
Co říci k letošnímu Prostřenému stolu, již podruhé pořádanému na
Maltézském náměstí?
Třeba, byl to hezký pohled, když na náměstí
neparkovala auta. Sv.
Petr byl pořádané akci
zjevně nakloněn.

Někteří s poukazem na
horko říkali, že to s podporou trochu přehnal.
Nemáme si na co stěžovat. Naopak.
Strefili jsme se do málo
slunečních dní, které letos zatím byly. Studenti
z Deylovy školy zpívali

jako o život a navíc dobře. Bylo vidět a hlavně
slyšet, jak pan profesor
Zámečník své studenty
kvalitně vede.
Nesmíme zapomenout
pochválit pana Vladimíra
Krištofa za půjčení stánků včetně podia, a to byl

Výtěžek akce Prostřený stůl byl věnován
Konzervatoři Jana Deyla, Střední škole
pro zrakově postižené a Nadaci Artevide

Vláďa někde v Radotíně
vytopen. Takže bylo napnuté, zda vůbec přijede.
Stánky připomínaly scénu z Formanova Amadea,
právě zde na náměstí natočenou. Ceny za konzumaci místní restauratéři
a vinárníci nastavili také
přiměřeně.
Nevím, jestli to bylo horkem, nebo skutečností, že
mnohé paláce mají svého šéfa v demisi, ale lidé
u stolu skutečně setrvali,
nejprve poslouchali pro-

Paní Kopečná ukazuje
obrázek z Artevide

dukci studentů, pak se
bavili mezi sebou a nakonec spolu s Muzikanty
z Kampy společně zazpívali. Vše v klidu a pohodě.
Jak mi řekla jedna známá: „Podařená akce, žádná teatrální hudba, ani
únavně dlouhé projevy.
Dobře
zorganizované.
Tak to tady má žít.“
To víte, nás ješitné pány
taková slova potěší. Navíc, když je zmíněná
dáma vysoce elegantní.
Petr Burgr

Hejma, Kopečná
a Kučera na pódiu

Stůl 60 metrů dlouhý na náměstí bez aut se stánky kolem a podiem
u barokního sloupu působil velmi útulně, příjemně v malebném
prostředí. Lidé se sešli postupně přes přetrvávající vedro a radostně překvapeni sedali si ke stolu. Naslouchali zpěvu, koštovali jídla
i vína. Do tmy zde seděly i procházely asi čtyři stovky lidí.
K prostírání dobrot na společný stůl
- sponzoringu se přihlásily instituce,
firmy, restaurace a vinárny, ale také
jednotlivci - osobnosti i občané. Díky
jim se tato akce mohla uskutečnit.
Akci podporují (již od r. 2012):
Malostranské a Staroměstské noviny,
Městská část a Městská policie Praha
1, místopředseda vlády K. Schwarzenberg a starosta MČ Praha 1 O. Lomecký, starosta Prahy - Tróje T. Drdácký,
Velvyslanectví Dánského království,
Maltézská pomoc, Vojanovy sady,
René Pavlů, Real Pictures, Kotle Dražice, Vinoteka U hada, Cafe de Paris,
Restaurant Konírna, Napa bar&galerie, Bar U klíčů, Restaurace El Centro, Le petit prince-Prince Teo, Malá

velryba, Kafírna Romana Vopičky,
Pivnice pod Petřínem, Vinotéky Zlatá
štika a U staré studny…
Letos nově:
Kavárna Mlýnská, Blue Light Bar, Baráčnická rychta, Bar Šatlava, Cafe Botega-Mandl, Cafe Vescovi & Dobroty,
Cantina & Carmelita, John Lennon
Pub, Velvyslanectví Japonska, Nová
scéna ND, Muzeum hl. m. Prahy,
Zlatá Praha, TAK, TURAS, PAVLA
& OLGA Fashion Gallery, Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, Komunitní
centrum Kampa, SOPMSH…
Koncertovali:
Studenti Konzervatoře Jana Deyla
a Střední školy pro zrakově postižené,

Muzikanti z Kampy (i později uvnitř
v galerii Napa v Prokopské).
V podloubí školy byla skvělá výstava
obrazů zrakově postižených dětí Nadace Artevide a také místo pro hlídání dětí - s pomocí Nadace a Zahrady
Artevide.
Na „vstupenkách“ za 100 Kč byly
vyznačeny 4 jídla či nápoje, které
bylo možno převzít ve stáncích zúčastněných podniků v těsném okolí
Prostřeného stolu. Výtěžek (40 tis.
Kč v r. 2012) bude předán k nákupu školních pomůcek a výtvarných
potřeb. Od všech sponzorů budou
dary sepsány a uvedeny na stránkách www.kampanula.cz

Svěží mládí
KampaNuly

Dětský koutek

Foto na této dvoustraně:

Burgr (SOPMSH)
a starosta Lomecký

Monika Höppner,
Helena Šulcová,
Kristýna Svobodová,

Zemřel diskžokej Jakub Jakoubek, tohle je d

Poslední foto
Jakuba Jakoubka

Nerudova - Ve věku 74
let zemřel nad ránem 11.
června 2013 v nemocnici pod Petřínem Malostraňák, diskžokej a kamarád Jakub Jakoubek.
Dovolil bych si přispět
krátkou vzpomínkou.
Když se má babička Anna
Barbí Rozehnalová, která
se nastěhovala roku 1985
do Nerudovky, popisovala
nám velice záhy nadšeně
atmosféru Malé Strany.
Všichni místní se na ulici

zdravili a dodržovali sousedské vztahy. Zkrátka
vesnice uprostřed Prahy.
Malostraňáci se scházeli
pravidelně v hospodách
U kocoura, U Bonaparta,
U Dvou slunců, U čerta,
či v Bistru Waldštejn. Do
posledně jmenovaného
Waldštejna, který sídlil
v Nerudově 7, chodívala
právě i má babička. Místní štamgasti zde založili
Waldštejn Club. Jednalo
se o recesistické zpestře-

ní kavárenského života.
Club měl asi čtyřicet členů a každý člen měl svou
funkci. Po vzoru prvorepublikových
okázalostí
a s trochou humoru byl
každému
štamgastovi
k funkci přidělen také přiléhavý název. Na ukázku
některé budu jmenovat:
Karel Hejtmánek byl
„Emeritním lékařem Clubu“, servírka Jarka Jiříková měla přezdívku „Jazzová Lolo“, Jiří Ornest

byl „Mladý nadějný český
herec“ a Anna Rozehnalová byla „Ozdoba Clubu“.
Společnost měla svého pokladníka a kronikáře. Vedle tzv. „Vícepresidenta“
se dostáváme k funkci nejvyšší - PRESIDENT. Tuto
funkci vykonával právě
Jakub Jakoubek.
Vedle recesistických oslav
narozenin a svátků jednotlivých členů, či mikulášských a velikonočních
besídek, které se pořádaly

ltézském náměstí
telefon inzerce: 777 556 578

Zpráavy
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inzerce@malostranskenoviny.eu

í snesly své pochoutky a hodovalo se

Kalendárium
Malé Strany
ČERVENEC

Alfons
Mucha

Jan
Neruda

Olga
Havlová

Slávka
Budínová

MALÍŘ

STATEČNÁ ŽENA

NOVINÁŘ

HEREČKA

● Mikoláš Aleš
*18. 11. 1852 Mirotice
†10. 7. 1913 Praha
Úžasný malíř, kterého
milují nejen děti. V letech
1886-9 žil a tvořil v Karmelitské 25.

Večer
a Muzikanti
z Kampy

● Slávka Budínová
*21. 4. 1924 Ostrava
†31. 7. 2002 Praha
Herečka. Žila v osamění
až do své smrti v tajemném domě U bílé botky na
Klárově.
● Olga Havlová
*11. 7. 1933 Praha
†27. 1. 1996 Praha
První manželka Václava
Havla. Měla ráda procházky Malou Stranou.

Dole
zleva:
Janov,
Hejma,
Burgr
Nahoře:
Kučera,
Kopečná,
Höppner,
Michálková,
Stejskal

Pohled
shora

Foto: Archiv

je dopis na rozloučenou od jeho kamaráda
převážně v Bistru Waldštejn, organizoval Club
také různé kulturní akce,
výlety a výstavy. Rovněž
každoročně
sponzoroval
z členských příspěvků koňský dostih Cena Waldštejn
Clubu na závodišti v Tochovicích. Slavnostně oblečení
Waldštejňáci jeli pak autobusem na celý dostihový
den do Tochovic, aby zde
fandili a předali pohár vítězi dostihu. Pro členy bylo
až komické, jak často byl

Waldštejn Club při různých
akcích brán lidmi zvenčí
vážně. Všichni se pak náležitě bavili.
Při těchto aktivitách President Jakub Jakoubek, který
vždy okouzloval svým šarmem, většinou moderoval
či bavil své kamarády drobnými etudami. Připomeňme jeho antré do Waldštejna s trubkou v ruce, či zpěv
čínské hymny.
Během své práce v rozhlasu
věnoval Jakub Jakoubek

svým kamarádům z Malé Strany nejeden večer,
kdy celý Noční proud hrál
převážně pro štamgasty
z Waldštejna.
Ti se při této příležitosti
sešli a seděli u rádia v hospůdce až do kuropění, aby
se dočkali následného příjezdu Jakuba taxíkem z rozhlasu a společně s ním vysílání dooslavili.
Jak vidíš, Jakube, nelze se
s Tebou loučit smutně. Bu-

deš nám sice moc chybět,
ale já pevně doufám, že už
sedíš v nebeském Waldštejnu ve společnosti manželů
Beránkových, Trojáčkových,
Heleny Boudové, Bohouška
Míry, Věry Čechové, a že
vám k tomu zpívá Judita
Čeřovská a tančí baletní mistr Petřík.
Za všechny dosud žijící
členy Waldštejn Clubu
se s Tebou loučí Filip
Minařík - mladý koňař.

● Alois Oliva
*11. 7. 1822 Kutná Hora
†21. 12. 1899 Praha
Velkoobchodník s cukrem. Jeden z největších
pražských mecenášů své
doby.
● Alfons Mucha
*24. 7. 1860 Ivančice
†14. 7. 1939 Praha
Malíř, autor cyklu Slovanská epopej. V letech 1911
- 1924 žil v Thunovské 25.
● Jan Neruda
*9. 7. 1834 Praha
†22. 8. 1891 Praha
Novinář. Narodil se na
Malé Straně. Sbíral staré
pečetě a mince a rád
navštěvoval malostranské
hostince, i když měl něco
s nohou. Nikdy se neoženil.
.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo
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Charita
Charita
redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory
Malostranských novin a Staroměstských novin. Web: www.kampanula.cz

Učená toulka č. XV:
Jan Nepomucký

Nepomucký
superstar

Dr. Sedmík
přednáší
o Janu
Nepomuckém

● Středa 18. září:
Prostřený stůl na Betlémském náměstí v rámci II. Betlémské kulturní
noci. Výstavy, promítání
a koncerty v mnoha galeriích, klubech, kinech
a muzeích této oblasti…
● Sobota 21. září:
Malostranské vinobraní-Horňácké slavnosti na
Kampě v parku. Pořádá
KC Kampa a další. Housle
jako ze sna, cimbál samozřejmostí.

● Středa 25. září:
V 17.17 h Toulka za Svatým Václavem. Nečekané podrobnosti ze života
světce - provádí Ing. Jan
Zemánek.
● Středa 9. října:
Učená toulka č. 13/II.
S Rychlými šípy do Malostranských stínadel. Objevíte 10 zajímavých míst
u Čertovky. Sraz v 17.17 h
před Muzeem hudby.
● Pátek 29. listopadu:
JAZZ BAND JAM! Baráčnická rychta! The
Steamboat Stompers, Jitka Vrbová & LTW, Matěj
Ptaszek a další…

KampaNula pořádá beneﬁční akce na podporu zdravotně
i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků a zachování genia
loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek, kdy celá cena jde
na charitu. A to v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně
UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Podrobnosti: www.kampanula.cz

Kresba: Jan Fischer

Vycházky s humorem a poučením

● Pondělí 1. července:
Začíná poznávací hra Po
afrických stopách Rychlých šípů.

Dr. Jan Sedmík pojal
toulku ve smyslu mysterické transformace Doktora církevního práva
Johánka Welﬂinů z Pomuku, na světě nejznámějšího českého světce.
Pravobřežní, tedy staroměstská část toulky, se
zabývala Johánkem z Pomuku jako ve své době
pilným a jistě populárním
učencem a svědomitým
úředníkem, jehož krutá
smrt byla vskutku mučednická. Na Karlově mostě
v místě (údajného) sho-

zení mučedníka do Vltavy
došlo k jeho transformaci
v přečetnými legendami
opředeného svatého Jana
Nepomuckého.
Na malostranské straně
se J. Sedmík zabýval jeho
posmrtným, transcedentálním životem.
Seznámil účastníky toulky
s výsledky antropologických výzkumů kosterních
pozůstatků tohoto světce
objasňující jeho krutou
smrt.
Pokračování
www.kampanula.cz

Po afrických stopách
Rychlých šípů v Praze 1

Učené toulky

Učené toulky, vycházky a sedánky s humorem i poučením,
se konají 2x měsíčně. Vstupné dobrovolné (nevybírá se na
akcích Eugena Brikciuse), vždy pro charitativní projekty.

Foto: Helena Šulcová

Na svatého Jiří známá dvojice nápadníků
doctores Hůlek a Sedmík uspořádali velice
povedenou XV. Učenou toulku na stále ožehavé téma sv. Jana Nepomuckého.

Zábavná poznávací hra Kamanuly
v Pražské památkové rezervaci

Památková
rezervace
Prahy 1

Mapa
Afriky

Hru jsme připravili k letošnímu 75. výročí Rychlých šípů.
Kolbištěm hry bude území
Pražské památkové rezervace, které svým obrysem až
neuvěřitelně připomíná tvar
Afriky! Na „černý kontinent“
se v jednom ze svých
příběhů (Rychlé šípy hrají
divadlo) vypravila i slavná
chlapecká parta.

1. úkol: Pamětníci dinosaurů v Africe

Ginkgo biloba (česky: jinan dvoulaločný) je stromem, jehož předci rostly
už v době dinosaurů.
Otázka: Kolik těchto
potomků pamětníků
dinosaurů roste v srdci
metropole? Ke každému Takhle vypadá
objevenému stromu si
list ginkgo
poznamenejte, kde je.

Takhle
vypadá
strom

Objevy střádejte až do konce prázdnin, kdy hra končí. Nejpozději do 21. září
pak nutno odeslat seznam objevených stromů e-mailem na adresu jaroslav.foglar@email.
cz, nebo poštou: Slavomil Janov, Akademie Jaroslava Foglara, U Hvězdy 6/1452, 162 00
Praha 6-Petřiny. Úspěšní pátrači budou oceněni na podzimním setkání Babí léto
s Rychlými šípy, které se uskuteční na Starém Městě 29. září. Podrobnosti ke hře jsou
zveřejněny na internetových stránkách www.kampanula.cz a také www.bohousek.cz.
Současně tam najdete i popis míst, která souvisí s historií Rychlých šípů. (ajf)

D

telefon inzerce: 777 556 578

Dopisy

inzerce@malostranskenoviny.eu
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Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Glosa

Býti
památkářem
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Neznám návštěvníka Prahy, který stojí na Hrad-

Malostranské noviny
květen 2013

Dopis

Jak to bylo
s knihovnou
na Pohořelci

Dobrý den, ráda bych reagovala na váš článek v Malostranských novinách č. 6
pod názvem Knihovna na
Pohořelci pokračuje.
Jestli se o znovuotevření
knihovna (tedy snad) někdo zasloužil, tak to byli
rozhodně: paní Klasnová,
Valentová a vstřícný byl
i pan Hodek. Nechci někomu upírat zásluhu, ale
nebýt výše uvedených,
tak by se knihovna neotevřela a byla by zrušena.
Jednak zde bydlím, také
do knihovny chodím, některých jednání týkajících
se knihovny jsem se účastnila. Jsem jedna z těch,
kteří se snažili dělat vše,
co mohou z pozice obyčejného občana, aby knihovna na Pohořelci zůstala.
Další z obyvatel byli: Judr.
Štorkánová, Jana Titlbachová a Mgr. Petr Kučera.
M. Bukvicová
Redakce: Ano. Jen připomínáme, že konečné
rozhodnutí o zachování
knihovny bylo na vedení
radnice MČ Prahy 1.

čanském náměstí a při
pohledu na malostranské
střechy prohlásí, že Praha
není krásná.
Jakmile ale okouzlený turista sejde kousek do Nerudovy ulice a koukne na
výlohy tamních obchodů,
jeho nadšení pro krásu
Matky měst se pomalu
vytrácí, až v Mostecké
ulici zmizí úplně. To ještě
může mluvit o štěstí, že se

nepraštil o poutač na prodejnu bábušek.
Při pohledu na stav historické Prahy našince tak
nějak napadne, jaká kritéria asi musí splňovat
člověk, který chce pracovat na pražském úřadě
památkové péče?
Myslíte si, že památkářem v Praze může být minimálně architekt? Nebo
kunsthistorik?
Podle

vzhledu naší čtvrti jste
úplně vedle.
Pražský památkář musí
být především nevidomý.
Pokud jsou mu barokní
tvary domovních portálů
veskrze odporné, pak je
člověkem na svém místě.
O stylu, například secesním, ani nemluvím. Na
secesní fasády povolíme
markýzy s nápisem COCA-COLA. Ať je vidět, jak

inzerce

inzerce

jsme světoví. Pěkně od
Ameriky, až po Balkán.
Představte si, že se ještě
najdou tak nepoučitelní,
kteří přijdou úředníky
upozornit, kde se porušuje zákon o Pražské památkové rezervaci.
Je tedy žádoucí, aby pracovník památkové péče byl
k ochraně dědictví našich
předků nejen slepý, ale
také hluchý.
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www.malostranska-beseda.cz

Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedy
ČERVENEC

Foto: Archiv Malostranské besedy

Ná
T I Pš

Martin Kraus, zpěvák který vždy umí zaujmout.

ři roky na pódiu
Malostranské besedy oslaví zpěvák
Martin Kraus a jeho
Krausberry prázdninovým dvojákem. Těšit se na ně můžete ve
čtvrtek 11. a v pátek 12.
července od 21 hodin.
Krausberry je blues-rocková a hard rocková
skupina založená zpěvákem Martinem Krau-

sem v roce 1984 poté, co
opustil skupinu Bluesberry. V roce 1991 se
členové Krausberry rozešli kvůli neuspokojené
podnikatelské činnosti,
ale po pěti letech se skupina znovu zformovala
a vydala jejich asi nejúspěšnější album Šiksa
a gádžo, narážející na
tehdejší rasové problémy. Nenechte si je ujít!

9. út. Vladimír Mišík &
ČDG - zač. 21 h
10. st. Robert Křesťan
& Druhá tráva + Tony
Trischka (US) - zač. 21 h
11. čt. a 12. pá Krausberry
- zač. 21 h
17. st. Buzerant (P. Čtvrtníček & L. Noha) - zač. 21 h
18. čt. Petr Kalandra
Memory Band & Oskar
Petr - zač. 21 h
19. pá. Barování se
Sandrou Novákovou zač. 21 h
23. út. 5P Luboše Pospíšila - zač. 21 h
25. čt. Kurtizány z 25.
Avenue - zač. 21 h
29. po. Originální Pražský Synkopický Orchestr - zač. 21 h

Otev Těšíme se

na vaši návštěvu!

GALERIE

Výstava interaktivních objektů umělce Petra Nikla
s názvem Vikýře PLAY.

5

Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ČERVENEC 2013
Koncert - Pá 5. 7. od 21.30 h - KAREL
RůŽIČKA TRIO - U Malého Glena,
Karmelitská 23, Malá Strana - Legendární
pianista a skladatel. Nenechte si ujít. Více
info: www.malyglen.cz

1

Výstava - Do 17. 3. 2014 - STOLETÍ
VALČÍKU A POLKY - České muzeum
hudby, Karmelitská 2 - Výstava z cyklu
Monarchie vás přenese na taneční parket. Interaktivní výstava. www.nm.cz
Soutěž pro děti - Do 31. 8. - PRAHA
- JEJÍ KRÁSA A TAJEMSTVÍ - Děti
se vyjádří fotkou, kresbou, malbou, koláží,
komiksem či literaturou. Zašlete na HaFstudio, Ostrovní 16, haf@hafstudio.cz

Text a foto: Monika Höppner, graﬁcká úprava: Jiří Pěkný

Soutěž - Pá 26. 7. v 19 h - PUBQUIZ Baráčnická rychta, Tržiště 23/555 - Hospodský kvíz v angličtině o zajímavé ceny.
Pět kol, 51 otázek. Přijďte si zasoutěžit.
Více info: www.baracnickarychta.cz

NECHTE SE ZLÁKAT skvělou gastronomií, kde hlavní roli hraje
česká kuchyně, vynikající tankové pivo, kávové speciality, milá
obsluha a příjemné ceny. To vše

v režii Pilsner Urquell Original
Restaurant. Přijďte s přáteli
ochutnat některou znovuobjevenou pochoutku, jakou je například skvělá jehněčí pečeně.

Jsme tu pro vás od snídaně
až po sklenku na dobrou noc
Kavárna
9-22 h

Snídaňový komplet

Čerstvé pečivo, croissant,
dort dle denní nabídky
a vlastního výběru nebo
jablkový závin, máslo,
med nebo džem, káva
nebo kakao nebo čaj.

Restaurace
11-23 h

Hrudí pečené
na červeném víně
s restovanou jarní
cibulkou a smetanovou bramborovou
kaší.

Pivnice
16-01 h

300 g steak
z vepřové krkovice
s krémovou česnekovou omáčkou
a opečenými bramborami.

159 Kč
74 Kč
195 Kč
Denn ě polední menu: 3-chodové za 120 Kč

VIDEOKAVÁRNA
Špičkově vybavený projekční
sál je tu jen pro Vás. Zázemí
pro Vaše filmová díla i první
pokusy. Veškeré formáty.

TRICK-BAR

Bude nám ctí nabídnout Vám
k Vašemu filmovému koktejlu
Váš oblíbený koktejl. Barové
zázemí před a po projekci.

otázek, odpovídá

Místní
umělci

Zuzana Kopecná, prezidentka Nadace Artevide

Zuzano, jsi prezidentka Nadace Artevide. Jak bys vaši
nadaci představila?
Zuzana
Kopečná:
Dlouhodobě
podporujeme uměleckou tvorbu
nevidomých dětí. Naši
umělci používají takzvanou Čečovu metodu. Malují na bílé plátno, pod
kterým se nachází vrstva
černé barvy, a ta se objeví v okamžiku doteku.
Ateliér Artevide máme
ve Vrtbovské zahradě,
v Karmelitské 25.

Debata - Čt 25. 7. v 19 h - DUŠE K:
BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ A NOVÁ
MEDICÍNA - Divadlo Kampa, Nosticova
2a - Hostem J. Duška je MUDr. K. Erben,
primář poradny civilizačních chorob.

Výstava - MUZEUM KARLA ZEMANA - Saská 3, Malá Strana - Výstava mapuje život a dílo umělce. Na svých fotoaparátech vyzkoušejte triky, které Zeman
používal. www.muzeumkarlazemana.cz

Restaurace
pivnice
kavárna

Výběr z programu

11. a 12. 7., 21 h, Malostranská beseda

T

Kultura

Malostranská beseda cervenec

KRAUSBERRY

K
•

redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Je Malá Strana pro
tvoje svěřence velkou inspirací?
Zuzana: Obrovskou. Sice
nemohou vidět její krásu, ale vnímají zdejšího
ducha. Znají tady každou
kostku v chodníku, každou kočičí hlavu. Malují
věci, portréty, situace i ty
kostky v dlažbě.

2

Jak vypadají vaše
umělecké workshopy?
Zuzana: Probíhají v přátelském duchu. Nikoho

3

do ničeho nenutím. Ty
děti musí mít chuť tvořit. Je to pěkné, vidět je,
jak postupně rozkvétají.
Mezi naše nevidomé talenty patří např. Iva Zuchová nebo Pavel Diblík.
Nedochází ti někdy
síly, když třeba nemáš
ﬁnance na plátna?
Zuzana: Od dětí dostávám spoustu energie.
I kdybych jedinému nevidomému umělci pomohla
najít cestu v jeho tvorbě,
má to pro mě obrovský
smysl. Moc si přeji otevřít
pro ně galerii, aby měli
kde vystavovat.

4

Čeká vás o prázdninách nějaká výstava?
Zuzana: Od 1. do 14.
7. workshop s výstavou
reliéfů a originálů nevidomých malířů v dolní části Václavského náměstí.
Přijďte se přesvědčit, jak
je krásné a zároveň těžké
nevidět, ale přesto tvořit.

5

www.artevide.cz

Zuzana Kopečná učí nevidomé malovat srdcem.

Rubriku finančně podpořila
MČ Praha 1

Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (III.)

Slavné ženy

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Pan Vorel si otevřel
krupařský krám a netušil, jak velmi je nebohý.

T

Bláhovost

enkrát, když venkovan snad po
dvacet let nebyl
v Praze a pak Strahovskou branou přišel do
Ostruhové ulice, byl zde
kupec na témž rohu jako
Foto: Archiv MN

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

Jan Neruda
(1834 - 1891).
Novinář z Malé
Strany, starý
mládenec

Zdena Werichová

před dvaceti lety, pekař
pod tímž štítem a hokynář v tomtéž domě.
Tenkrát mělo vše svoje
místo určené, zařídit najednou krupařství tam,
kde bylo například dřív
kupectví, patřilo mezi
věci tak hloupé, že...

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

Jan
Werich,
manžel

Jana
Werichová,
dcera

?

Otázka: Víte, na jakém domě
je na Malé Straně toto zvláštní
znamení se zlatým kalichem?
Nápověda: Ulice, v níž je dům,
se jmenovala Ostruhová.
Minule: U Zlaté studně 4, Malá
Strana, setkání Krista a ženy ze
Samaří u studny. Správně: Jana
Konečná, Jiří Dlabola, Jan Kusý.
Posílejte nám své úkoly ostatním čtenářům!
Když uvidíte nějaké zajímavé místo, šup sem
s ním. redakce@malostranskenoviny.eu

[

www.staromestskenoviny.eu

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

Poznáte, jářku,

[

Co nového
za vodou

Manželka Jana Wericha

Příště: To si to
Vorel pěkně zavařil.
Krupy jsou fajn,
ale... Kdo mu vytáhne trn z paty?

Koutek pro chytré hlavy

11

Miroslav
Horníček,
přítel

Z

ačínala jako šička
kostýmů v Osvobozeném divadle,
kde také prodávala vstupenky. U pokladny se
seznámila s Werichem.
Měla skvělou paměť na
lidi i na situace. Ať už
inzerce

v Americe nebo na Malé
Straně ve slavé vile na
Kampě byla Zdena oddanou manželkou Jana Wericha 54 let. Zemřela ve
vinohradské nemocnici
v roce 1980, Werich zemřel půl roku po ní.

ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města (to je tam,
co je orloj a Hus).
STAROMĚSTSKÉ NOVINY
jsou zdarma k mání například
v Malostranské besedě nebo
v Kafírně U sv. Omara.

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2
3
2 1 3 2 3
32 1 3 21
Pro
líné
PRO
LÍNÉ

Ještě
línější
LÍNĚJŠÍ

NÁVOD: Součet v každém řádku a sloupci je 6.

PODPORUJÍ

Adoptujte své Hertze (Hz)
Staňte se adoptivními majiteli frekvence hudebního tónu. Máte jedinečnou možnost přispět na
ušlechtilý hudební nástroj.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze se rozhodla zakoupit špičkové klavírní
křídlo, jehož zvuky by se linuly z refektáře budovy MFF
UK na Malé Straně. Kvalita ale něco stojí. Hledáme
touto cestou mecenáše a i malé mecenášky,
kteří jsou ochotni zainvestovat do umění. Nabízíme vám
možnost adopce jednotlivých strun v klavíru. Nikdo jiný
už nebude mít možnost si vaši strunu adoptovat.
Abychom vám usnadnili výběr, je pro vás připraven seznam zajímavostí k jednotlivým tónům. Pro „fajnšmekry“ jsou k dispozici k adopci i pedály. Na zakoupení klavíru se podílí polovinou Rektorát UK,
zbývající část prostředků stojí právě na vás.
Pokročilejší klavíristé, studenti, zaměstnanci MFF UK
a samozřejmě dárci si budou moci v určených hodinách
dokonce v barokních prostorách na zakoupený nástroj
zahrát.
Trvalá zásluha dárců bude zpečetěna doživotním Certiﬁkátem o adopci struny, v případě
zájmu i uveřejněním jména na adopčním elektronickém
panelu a pozváním na 1. klavírní koncert a večerní křtiny koncertního křídla.
Adoptujte své Hertze (Hz).
Oddělení mediální komunikace, MFF UK, Ke Karlovu 3,
Praha 2
tel.: +420 221 911 661
email: pr@mff.cuni.cz

PODPORUJÍ

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
1. srpna

Foto: Monika Höppner

Modré okénko
dnes získává...

Volejte pana Martina Cibulku
777 122 009. Čtěte též v Café
TeeVee (Běhounská 18).

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Za přípravu
akce II. Prostřený stůl na
Maltézském
náměstí. Bez ní
by to nebylo.

Zvířata
Malé Strany

Zuzana Konečná
Ředitelka Nadace Artevide
TIP: Jiří Kučera

VÍTE O NĚKOM ze svého okolí, kdo si zaslouží Modré okénko? Napište na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu.

Proč čtu

STRAKA OBECNÁ
Tento shánčlivý pták
šmejdí v parku Kampa.
Foto poslala:
Jarmila Kostkanová

Foto: Monika Höppner

Posílejte podobné fotky!
redakce@malostranskenoviny.eu

30 Kč

„Jako správná tisková
mluvčí musím mít
přehled, co se kde píše.“
Veronika Blažková,
tisková mluvčí
starosty MČ Praha 1

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
„Pojďte se svlažit, pane asistente! Schválně, že mě nechytíte!”
„Já bych milerád, drahá slečinko, ale už jsem chytil - rýmu!”

49 odběrních míst

Malostranských novin

Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
U Hrocha, Thunovská 10. Baráčnická rychta, Tržiště 23 / 555. Sokol, Tyršův dům, Újezd 450. Vopičkova kafírna (U sv. Omara),
Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malostranské nám. 5. Café - Wine Boutique, Vlašská 6. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce, tel: 221 403 111. Café Lounge, Plaská
8. Informační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22, tel.: 257 531 845.
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19.
Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Kavárna Nosticův palác, Maltézské nám. 1, budova MK ČR. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa,

MALOSTRANSKÁ BESEDA,

Malostr. nám. 21, tel.: 257 532 966
U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malostranské nám. 27. Divadlo Na
Prádle, Besední 3, tel.: 257 320 421. České muzeum hudby, Karmelitská 2.
Konírna, Maltézské nám. 10, tel.: 257 534 121. Ferdinanda, Karmelitská 18.
Atelier Pavla a Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3. U Zavěšenýho
kafe, Úvoz 6. Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum
pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. U Parlamentu, Valentinská
8. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu). Lazebnictví U Milušky,
Sněmovní 170 / 15. Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46.
Cukrárna, Vítězná 14 . Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace Luka Lu,
Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 8. Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella
Vida café, Malostranské nábřeží 3. Restaurace Profesní dvůr, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop,
Cihelná 2b. Desk Room, Prokopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48.

Valašská pivnice, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14. Genius Loci, Malostranské nám. 11. Vinárna U Viníka, Petřínská 4.

Chcete se také stát odběrním místem?
Zavolejte hned tel. číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je
podmíněno ročním příspěvkem 1 000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 7 / červenec 2013 / V. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jiří Jorge Pěkný,
Helena Šulcová, Martin Cibulka. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK
ČR E 18554. Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu, telefon redakce:
775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, Praha 2.
Tiskne: EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

Alles
gute!

MN
TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH.
Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

inzerce

Restaurant pod Petřínem,
Hellichova 5, Malá Strana
NOVINKA

Pro větší skupiny
možnost objednat
sele (váha od 7 kg
do 25 kg) dle
staročeské
receptury!

RESTAURACE

TLUSTÁ
MYŠ

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO
NA MALÉ STRANĚ
KOZEL 11° 24 KČ!
Otevřeno po až pá
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

HOTOVÁ JÍDLA
PO CELÝ DEN
11 - 14.30
(přes obědy nekouříme)
PIVEČKO:
Kozel a Prazdroj
od 27 Kč.
Pestrá nabídka
denně čerstvých
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408
Otevřeno denn ě od 11 do 0.30 h

Zde muže být
váš inzerát!
Letní dárek
sleva inzerce

20 %

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

